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Abstract
My aim in this article is to do both a survey and an assessment of Berkeley skeptical
argument against the materiality of the word. I suppose that a historical understanding of this
argument as a strong critique of Locke’s empiricist theory should be the right approach. In the
same time, I take into account Grayling’s recent ideas about the Berkeley’s argument as one for
immaterialism and the connection between this argument and his skeptical epistemological attitude.
Keywords: Locke’s theory of ideas, Berkeley’s argument against materiality, Grayling’s
approach, idealism, skepticism.

O mo tenire cartezian
În acest studiu îmi propun s pun în discu ie argumentul lui Berkeley
împotriva materialit ii lumii în condi iile asum rii unei analize unificate, adic
o cercetare care ia în seam rela ia dintre argumentele epistemologice i cele
teologice. Mai mult decât atât, încerc s ofer, în m sura posibilit ilor, o
reconstruc ie în contextul întregii opere filosofice a lui Berkeley. De asemenea,
adaug i faptul c , în linii mari, demersul meu urmeaz , în unele dintre
aspectele a a-zis hot râtoare, ipotezele interpretative propuse de A. C.
Grayling1. În fine, sus in c o analiz istoric , deopotriv de tip contextual i
reconstructiv, poate asigura cea mai bun interpretare a argumentului lui
Berkeley, i anume, ca un critic al teoriei ideilor a lui Locke.
Se consider în mod tradi ional c Berkeley a formulat un argument
sceptic cu privire la materialitatea lumii. El neag existen a materiei sau a substan ei
materiale. Face acest lucru, este o p rere împ rt it de majoritatea exege ilor, în
rela ie cu alte trei teze filosofice de amplitudine metafizic maximal , categorial :
1. Teza idealist – spiritul constituie realitatea ultim ;
2. Teza solipsist – existen a lucrurilor const în a fi percepute;
3. Teza infinit ii – spiritul este o substan infinit , adic este Dumnezeu.
1
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Istoricii filosofiei pun aceste teme în rela ie de continuitate cu filosofia lui
Descartes i sus in c i Berkeley, asemenea altor filosofi de la începuturile
modernit ii, nu face nimic altceva decât s încerce s ofere r spunsuri la
provoc rile teoretice carteziene. Cu alte cuvinte, Descartes a stabilit temele
dezbaterii, iar cei de dup el au purtat o controvers rodnic asupra diverselor
solu ii ale problemelor. Putem vorbi astfel despre o tradi ie filosofic a modernit ii
în care îl situam pe Descartes ca punct de pornire.

Berkeley, inconsistent sau interpretat unilateral?
Cum îl situ m îns pe Berkeley în aceast tradi ie? Cred c reconsiderarea
unor cli ee interpretative se poate face printr-o reconstruc ie istoric riguroas .
De fapt, lecturile unilaterale, centrate pe scoaterea la iveal a unui anumit aspect al
gândirii lui Berkeley sunt acelea care trebuie dep ite printr-o hermeneutic integrativ .
În consecin , pentru a fi corect în eles, Berkeley trebuie v zut din perspectiva a
trei ipostaze, ca autor al unei viziuni metafizice asupra naturii sau realit ii, fiind în acest
sens un metafizician speculativ, ca sus in tor al „sim ului comun”, fiind drept urmare un
empirist, în fine, ca ap r tor doctrinar al religiei i moralei, fiind asemenea unui teolog2.
Argumentele lui Berkeley sunt îndreptate împotriva materialit ii lumii.
Totu i, nu cumva o schimbare de perspectiv , nu doar în scop euristic, ar duce la o
mai bun în elegere a tezelor lui Berkeley i ne-ar favoriza o nou interpretare
asupra atitudinii epistemologice a acestuia? Grayling inverseaz perspectiva
tradi ional i sus ine c , de fapt, Berkeley formuleaz un argument în favoarea
imaterialit ii lumii, argument care, considerat împreun cu celelalte trei teze
enun ate mai sus, serve te scopului de a respinge dou tipuri de scepticism. Primul
este scepticismul epistemologic, ideea c cunoa terea realit ii este problematic
sau imposibil deoarece avem acces empiric doar la aparen e. Al doilea este
scepticismul teologic, ateismul, chiar deismul, de vreme ce acesta din urm
presupune c universul subzist f r activitatea creatoare continu a divinit ii.
În opozi ie cu scepticismul epistemologic, Berkeley ap r sim ul comun i
elimin „cauzele erorilor” din tiin , iar în opozi ie cu cel teologic ap r religia.
Dac ne raport m la opera lui Berkeley, atunci vom cosemna c în
Treatise (Principii) i Trei dialoguri scepticismul teologic este atacat pe baze
metafizice, pe când în Alciphron se ocup de bazele doctrinare. În cele din
urm , Berkeley sus ine c ofer o dovad a existen ei lui Dumnezeu.
2
Aceast tripl pozi ionare filosofic a lui Berkeley este descris de Warnock în „Introducere”
la Principii: „Nu este deloc surprinz tor faptul c a fost în mare m sur gre it în eles, pentru c ,
de fapt, pozi ia lui este foarte dificil de interpretat în mod consistent. Din cauza convingerilor sale
metafizice stranii, nu poate fi privit ca fiind doar un prieten i ap r tor al sim ului comun: i
totu i, de vreme ce ata amentul s u fa de «sim ul comun» a fost, în felul s u, atât autentic, cât i
justificat, el nu poate fi v zut nici ca fiind doar un metafizician foarte speculativ. El a fost de fapt
ambele i, în plus, un apologet al religiei.” (WARNOCK, „Introducere”, în Berkeley (2004), p. 10).
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Berkeley, critic al lui Locke
Teoria ideilor a lui Locke, arat Berkeley în Principii, presupune o dubl
existen a obiectelor, una inteligibil , în minte, alta în realitate, independent de
minte. Apare astfel o pr pastie între experien
i realitate care duce la
scepticism: de unde tim c ceea ce percepem este asem n tor cu obiectele ca
atare? Dac suntem con tien i direct doar de percep iile noastre i nu de lucruri
ca atare, atunci cum putem cunoa te aceste lucruri? Avem temeiuri pentru a
aserta existen a lor?
Înainte de Berkeley a fost formulat distinc ia dintre calit i primare i
calit i secundare. Calit ile primare cauzeaz în noi ideile care le reprezint , ideile
fiind asem n toare lucrurilor. Substan a material este suportul calit ilor, un
concept tehnic non-empiric pe care Berkeley nu-l accept ca empirist consecvent.
Locke intrase într-o încurc tur în leg tur cu teoria sa despre substan .
Substan a este definit de Locke drept acel ceva sau acel substrat c ruia îi
apar in calit ile Acestea din urm nu pot exista de sine st t tor. Dar a spune c
substan a este acel ceva imperceptibil i indescriptibil c ruia îi apar in calit ile
nu înseamn a defini substan a îns i. Nu putem spune îns mai mult de atât,
deoarece a spune ceva înseamn a-i atribui substan ei o calitate, deci nu putem
ajunge la un r spuns cu privire la întrebarea despre ce anume este substan a.
O a doua încurc tur ine de trasarea distinc iei dintre o substan
material , substrat al calit ilor lucrurilor materiale, i o substan imaterial , substrat
al propriet ilor i fenomenelor imateriale, a a cum sunt con tiin a, gândirea sau
sensibilitatea senzorial . Dar dac nu tim nimic despre substan , atunci înseamn
c nu avem nici un temei pentru a deosebi între cele dou tipuri de substan e.
De unde rezult c nu putem respinge ipoteza c exist o singur substan ,
substrat atât pentru propriet i materiale cât i pentru fenomene imateriale.
Berkeley supune unei critici severe aceast concep ie despre substan
a lui Locke.
În primul rând, teoria lui Locke duce la scepticism religios. Dac universul
fizic este un mecanism newtonian, atunci care este locul lui Dumnezeu în
aceast ordine cosmic ? Locke pare s accepte ideea c Dumnezeu este
creatorul mecanismului cosmic, dar pune în discu ie i ipoteza c universul
exist dintotdeauna, ceea ce ar face redundant ipoteza existen ei lui Dumnezeu.
i ipoteza existen ei a dou feluri de substan e, aceea material i aceea
imaterial , îl duce pe Locke la o atitudine sceptic . El nu l mure te rela ia dintre
suflet i corp, ceea ce las loc în teoria sa pentru ipoteza c con tiin a este o
proprietate a materiei i, prin urmare, ea depinde de un corp.
Berkeley consider c teoria lui Locke este periculoas din punct de
vedere religios i absurd din perspectiv filosofic , în primul rând prin
consecin ele sale sceptice. Cheia respingerii teoriei lui Locke const în analiza
deosebirii dintre calit i primare i calit i secundare în leg tur cu distinc ia
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dintre idei i obiecte în condi iile filosofice ale asum rii realismului reprezenta ional.
Dup Locke, obiectele nu sunt a a cum par, deoarece calit ile secundare nu le
apar in. Dup Berkeley, aceast dintre cele dou tipuri de calit i vine împotriva
sim ului comun i nu este nici întemeiat . Într-adev r, recunoa te Berkeley,
unele obiecte pot ap rea altfel decât sunt în func ie de condi iile de observa ie,
dar acest lucru este valabil pentru ambele tipuri de calit i. Dac schimbarea
condi iilor de luminozitate poate duce la modificarea culorii percepute,
asem n tor, schimbarea unghiului din care privim un obiect poate duce la
modificarea formei percepute.
Mai mult decât atât, Berkeley duce pân la ultimele consecin e teoria lui
Locke. Dac noi suntem con tien i numai de imaginile din minte ale obiectelor,
atunci cum putem ti c unele sunt diferite de obiecte, iar altele nu? Dac am fi
con tien i numai de imaginile din mintea noastr , adic de reprezent rile
obiectelor, atunci nu am avea cum s compar m aceste imagini cu obiectele din
lumea extern , acestea din urm fiind inaccesibile pentru noi. În al doilea rând,
nu am mai avea temeiuri nici pentru a fi siguri de existen a lumii externe.
C derea lui Locke în scepticism este f r putin de salvare.
Totu i, Locke nu ne ofer chiar nici o ans pentru a presupune cumva c
exist obiecte într-o lume extern ? La o privire atent vom spune c o eventual
cercetare a procesului cauzal prin care sunt produse imaginile din mintea
noastr ne va duce la presupunerea c exist obiectele din lumea extern . Locke
ofer o explica ie mecanicist , i anume c obiectele ar exercita o ac iune
mecanic asupra organelor de sim . Dup Berkeley aceast tentativ de
explica ie este un e ec factual, deoarece nu ne este deloc clar în ce fel aceste
mi c ri din impuls ale obiectelor produc mi c ri în creier, iar aceste mi c ri
produc apoi idei. Pe de alt parte, principial, conceptual sau teoretic, Locke ar
gre i iar i, ideea sa de cauzalitate mecanic nefiind clar , ci mai degrab doar
o descriere a regularit ii producerii unor evenimente. Hume va l muri aceast
problem a rela iei dintre succesiune i uniformitate.
Locke i Berkeley au i p reri diferite cu privire la virtutea explicativ a
ideii de mecanism. Locke crede c explica ia prin mecanisme i explica ia
mecanicist sunt forme corecte ale explica iei tiin ifice. El consider c ideea
de mecanism este un model de inteligibilitate, c obiectele pot fi cercetate
asemenea unor ma in rii i c analogia cu ceasornicul are un caracter euristic.
În schimb, ideea de mecanism este considerat neatr g toare de c tre Berkeley.
El respinge cu t rie explica ia mecanicist , precum i ideea c natura ar fi
asemenea unei ma in rii3.
Drept consecin , teoria lui Locke este în contradic ie cu sim ul comun,
duce la scepticism i este periculoas pentru religie i moral .

3

Vezi WARNOCK, în Berkeley (2004), p. 21.
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Solu iile lui Berkeley
A adar, din perspectiva unei reconstruc ii istorice riguroase i integrative
a criticii f cute de Berkeley teoriei lui Locke, acesta din urm se confrunt cu
e ecuri în toate privin ele. Presupunând c este a a, c Berkeley are dreptate,
atunci care sunt solu iile sale la problemele puse în discu ie?
Dup Berkeley solu ia pentru a ie i din încurc turile lui Locke const în
respingerea existen ei materiei. Drept consecin , eforturile lui Locke de a
teoretiza pe seama substan ei materiale devin inutile. Nu vom mai discuta nici
despre ideea de substan material i nici despre corpuri exterioare în sensul lui
Locke. Corpurile exterioare vor fi identificate cu ideile, nu deosebite de acestea
în sensul lui Locke. Este în afara oric rei îndoieli c noi avem idei, iar dac
ideile sunt identificate cu corpurile, atunci este în afara oric rei îndoieli i faptul
c exist corpuri exterioare. Locke a dedublat lumea în corpuri i idei despre
corpuri i a pus un v l al aparen ei între ele, ajungând la scepticism. Dup
Berkeley noi suntem con tien i în mod nemijlocit de corpurile externe, copaci i
case, nu prin intermediul unor imagini mintale.
Cât prive te ipoteza c aceste corpuri externe sunt cauze ale ideilor,
Berkley o neutralizeaz prin presupunerea c adev rata cauz a apari iei ideilor
este o substan spiritual activ . Dar dac obiectele externe sunt colec ii de
idei, atunci nu ar trebui s presupunem c ele exist numai când sunt percepute,
adic sunt idei într-o minte? Berkeley nu vede nici o dificultate aici deoarece nu
este vorba de o minte omeneasc , ci de mintea lui Dumnezeu, adic un spirit
infinit, omniprezent, care percepe i obiecte nepercepute de vreo minte omeneasc .
Drept urmare, respingerea ipotezei lui Locke cu privire la existen a obiectelor
externe duce i la anihilarea oric ror amenin ri la adresa credin ei religioase.
Orice obiect perceput este un efect i o dovad a existen ei lui Dumnezeu.
În fine, este respins i ipoteza cu privire la conceperea universului
asemenea unei ma in rii. Exist numai min i finite i mintea lui Dumnezeu, nu
o lume de corpuri aflate în interac iune mecanic . Dar care ar fi atunci statutul
tiin elor fizice în care sunt folosite asemenea explica ii? Berkeley pare s nu fie
îngrijorat în Principii i în Dialoguri de dificult ile presupuse de respingerea
teoriei corpusculare a materiei, teorie de succes în epoc , sus inut de Galilei,
Newton, Boyle i al i mari fizicieni. Berkeley sus ine ini ial c tiin ele fizice
trebuie s ofere doar reguli generale ale experien ei sau generaliz ri empirice,
nu i ipoteze cu privire la ceea ce este imperceptibil. Ulterior, în De motu, va
accepta c ne putem folosi de anumite presupozi ii, care sunt doar utile, nu i
adev rate. De exemplu, putem discuta despre lumin ca i cum aceasta ar avea o
natur corpuscular . Berkeley are meritul de a fi intuit aici o problem discutat
mai târziu în leg tur cu rela ia dintre observa ie i construc ia teoriei.
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Dup Grayling4 negarea existen ei materiei nu este o negare a existen ei
lumii externe i a obiectelor fizice pe care ea le con ine, precum scaune i
copaci. Mai mult decât atât, Berkeley n-ar sus ine nici c lumea exist numai
pentru c este perceput de o minte finit . Într-un sens special al termenului,
Berkeley este un realist deoarece sus ine c existen a lumii fizice este
independent de min ile finite. Berkeley sus ine îns c existen a lumii nu este
independent de Spirit.
Ne reamintim c Berkeley argumenteaz împotriva scepticismului, ar tând
c exist o pr pastie între experien i lume, între idei i lucruri, deoarece lucrurile
sunt idei. Acest argument foarte cunoscut este expus în paragrafele 1-7 din
Principiile cunoa terii. Aceste teze sunt apoi ap rate în întreaga lucrare.
Pe scurt, lucrurile pe care le con tientiz m prin experien e perceptuale
episodice – copaci, pietre, mere – sunt colec ii de idei. Ideile sunt obiecte imediate ale
con tiin ei. Pentru a exista, ele trebuie percepute, ele nu pot exista f r spirit. Prin
urmare, spiritul este substan a lumii5.
Grayling coreleaz aceast interpretare cu teza c metoda analitic de
analiz ne cere s deosebim între trei niveluri ale experien ei6.
Nivelul I prive te fenomenologia experien ei, const din datul senzorial de
care suntem con tien i, culori, sunete, etc. Nivelul al II-lea const din fenomenele
de experien , copaci, mese, pe care le vedem i le atingem. Nivelul I este aparent
din perspectiva unei examin ri stricte a experien ei. Fenomenele nivelului al II-lea
sunt constituite din datele nivelului I, nu în mod reductiv, ci mediat de nivelul
al III-lea, cel metafizic de explica ie, care descrie activitatea cauzal inten ional
a min ii în producerea nivelelor I i II. Aceasta îl va duce pe Berkeley la o
filosofie proto- pozitivist a tiin ei. Spiritul activ produce în noi regularit i
pentru nivelul al II-lea, care apare cauzal i pentru nivelul I, care este coerent.
Drept urmare, sus ine Grayling împotriva unei puternice tradi ii de interpretare,
este o gre eal s -l clasific m pe Berkeley drept fenomenalist7. Fenomenalismul
sus ine c obiectele fizice sunt construc ii (logice) din date senzoriale actuale sau
posibile. Masa exist i când nu o percepem dac lu m ca adev rat propozi ia
condi ional contrafactual c masa ar putea fi perceput de cineva care s-ar afla
acolo. Berkeley are o concep ie complet diferit . Esse est percipi înseamn c
un lucru trebuie s fie perceput actual pentru a exista, fiind perceput actual de o
minte infinit . În fenomenalism avem numai nivelele I i al II-lea.

4
5
6
7

GRAYLING (2008), p. 6.
Pentru aceast interpretare vezi GRAYLING (2008), p. 9, pp. 18-19.
GRAYLING (1986), pp. 22-49.
GRAYLING (2008), p. 11.
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Teza celor trei niveluri este înso it de alte trei sus ineri, i anume, 1. op iunea
pentru empirism, 2. caracterul epistemic al modalit ii, 3. vaguitatea no iunii de idee
abstract 8. Nu este aici timpul i locul pentru o discu ie de detaliu a acestor aspecte.
Pe scurt, din perspectiv epistemologic Berkeley este un empirist
riguros, un sus in tor al unei teorii empiriste radicale, adic al ideii c numai
experien a justific semnifica ia cognitiv . Tema va fi reluat de empirismul
logic al Cercului de la Viena.
Pe de alt parte, Berkeley este un antirealist epistemologic i un idealist
metafizic în sensul c el sus ine c nu exist o substan material . Berkeley respinge
conceptul de substan material deoarece nu îl putem întemeia empiric9.
Pentru Berkeley ideile sunt inerte i dependente de minte. Berkeley îl
anticipeaz în aceast privin pe Hume. El sus ine, a a cum o va face Hume
ulterior, c , mai întâi, nu avem o conexiune necesar între idei, în al doilea rând,
c ideile senzoriale sunt mai puternice decât cele ale imagina iei10.
Acum putem l muri i sensul în care Grayling îl consider pe Berkeley un
realist. Acesta este un realist într-un sens special al termenului deoarece
consider c lumea exist independent de gândire i experien ele unei min i
finite11. Exist lucruri, nu substan a material . Lucrurile sunt percepute continuu
de mintea infinit , de Dumnezeu. Altfel spus, Dumnezeu ine lumea printr-un
act de continu crea ie. Divinitatea cauzeaz ideile de care suntem con tien i.
Constat m c teoria lui Berkeley se bazeaz pe asump ia, împrumutat de
la Locke, care o luase de la Descartes, i anume c începem filosofarea cu datele
private ale con tiin ei individuale, cele care constituie experien a individual . Devine
posibil obiec ia c Berkeley confund calit ile sensibile cu ideile senzoriale.
Condi iile de adev r ale propozi iilor „Aceast mas este mare” i „Masa mi se pare
maro” sunt diferite. Masa ar putea fi mare f r s mi se par astfel i invers, ceea ce
înseamn c argumentul lui Berkeley cade12.
Dar acest ultim argument împotriva lui Berkeley se bazeaz pe asump ia
c enun urile despre calit ile obiectelor sunt independente de enun urile despre
felul în care ele pot fi cunoscute, ceea ce este echivalent cu aser iunea c exist
fapte de observa ie independente de calit ile obiectelor care pot fi enun ate,
f r vreo referire la experien ele cu privire la ele, ceea ce Berkeley respinge.
Dup el, orice caracterizare a calit ilor sensibile trebuie s fac referire la felul
în care ele apar pentru o fiin care percepe, actual sau poten ial . Cum am
putea explica ro ea a independent de felul în care ea apare în sim urile celui ce
percepe? A a c , conchide Grayling13 , obiec ia cade ca urmare a respingerii
distinc iei pare/este, care duce la scepticism.
8
9
10
11
12
13

GRAYLING (2008), p. 13.
Vezi GRAYLING (2008), pp. 19-20.
GRAYLING (2008), pp. 21-22.
GRAYLING (2008), p. 23.
Vezi GRAYLING (2008), p. 25.
Vezi GRAYLING (2008), p. 25.
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Drept consecin , obiectele sensibile sunt colec ii de calit i sensibile,
deci, de idei. Contrastul este între obiecte sensibile (colec ii de calit i sensibile
percepute nemijlocit) i obiecte care exist independent de percep ie i o
cauzeaz , ceea ce este altceva decât contrastul dintre obiecte sensibile i date
senzoriale în sensul de con inuturi neinterpretate ale st rilor senzoriale. Pentru
Berkeley ceea ce este nemijlocit prezent în experien este obiectul sensibil, iar
nu reprezentarea mediat diferit de obiect. De aceea Berkeley ar fi un
antireprezenta ionalist. El ar fi de accord c nu putem infera de la pete de culoare i
alte date senzoriale la existen a în lume a copacilor, la ceea ce vedem nemijlocit.
Apare o alt problem 14 . Berkeley spune c percepem obiecte precum
copacii i, în acela i timp, percepem nemijlocit culori. Grayling face apel la o
dezbatere recent pentru a l muri aceste aspecte. Copacii sunt interpret ri sau inferen e
ale datelor senzoriale i a vorbi despre copaci înseamn a trece dincolo de a vorbi
despre culori. Obiectele fizice sunt considerate independente, ele sunt disponibile
public, a a c obiectele sensibile i datele senzoriale trebuie separate strict.
Îl ap r m pe Berkeley apelând la discu ia despre nivelurile experien ei. La
nivelul 1 percepem nemijlocit culori i suprafe e, la nivelul 2 copacii, iar nivelul
2 const din ceea ce furnizeaz nivelul 1. Este gre it s credem c percepem
separat verdele i separat copacul, ca i cum copacul ar fi suplimentar calit ilor
sensibile care îl constituie.
S consider m acum acele obiec ii care vizeaz conceptul metafizic de
spirit infinit. Berkeley formuleaz un argument prin excluziune – materia este
redundant – i face câteva considera ii antimaterialiste. Berkeley recunoa te c
tiin a a f cut progrese pe baza filosofiei corpusculare, dar sus ine c puterea
explicativ a tiin ei nu depinde de ipoteza materialist . Teoriile sunt
instrumente, nu adev rate sau false, ci utile sau nu. Materialismul ar fi doar un
apel la cea mai simpl explica ie. Postularea existen ei materiei simplific
explica iile, asemenea aplic rii briciului lui Ockham..
Punctul cheie ar consta, mai întâi, în considerarea tezei c materia este
non-mental i nu poate fi suportul calit ilor deoarece acestea sunt idei care subzist
într-o substan gânditoare, în al doilea rând, în teza c materia este inert
cauzal, nu poate produce schimbare, mi care sau idei15. Dac Locke sus ine c
prin experien a calit ilor primare intr m în contact cu realitatea independent
de mintea noastr , Berkeley arat c nimic nu poate fi asemenea unei idei în
afara unei idei. Unii au sus inut c putem respinge materialismul f r a respinge
distinc ia dintre calit i primare i calit i secundare. Dar Berkeley chiar asta face16.
R mâne de analizat baza cartezian a proiectului lui Berkeley i teza c
un spirit infinit percepe orice tot timpul. Din aceast perspectiv cap t contur
ideea c Berkley construie te un argument al existen ei lui Dumnezeu17. Las
pentru alt ocazie analiza de detaliu a acestui argument.
14
15
16
17

Vezi GRAYLING (2008), p. 26.
Vezi GRAYLING (2008), pp. 30-31.
GRAYLING (2008), p. 31.
Vezi GRAYLING (2008), pp. 36-40.
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Evaluare oarecum concluziv
Întrebarea legitim este dac proiectul filosofic propus de Berkeley
reu e te în anihilarea scepticismului i revigorarea sim ului comun. Î i g sesc
oare solu iile sale filosofice o îndrept ire pornind de la sim ul comun? Chiar
aici întâlnim o dificultate, deoarece Berkeley, de i elimin scepticismul prin
punerea în condi ie de identitate a ideilor cu fiin ele percepute, neag existen a
lucrurilor materiale. În termenii lui Warnock: „axioma sa care spune c esse
este percipi sau percipere, c a exista înseamn a fi perceput sau a percepe, este
cu siguran adev rat despre lumea sa, dar fals despre lumea noastr .” 18
Aceasta pentru c „respingerea materiei i p strarea doar a ideilor îl oblig s
sus in c este autocontradictoriu s presupunem c exist vreun obiect care nu
este actualmente perceput”19.
Chiar dac , a a cum crede Warnock, aceast presupozi ie nu ar duce la
dificult i pentru viziunea sim ului comun, r mâne problema diferen ei dintre
lumea nesubstan ial presupus de Berkeley i lumea substan ial în care
presupunem c tr im. Dar nu cumva încercarea de a reface aceast diferen
duce înapoi la Locke? Sau este posibil o alt cale f r lumea obiectelor externe
a lui Locke? Dup p rerea mea, problema ine de condi ia epistemic a
realismului reprezenta ional i de posibilitatea elabor rii unui realism direct care
nu ar dubla entit ile i ar fi deopotriv o alternativ la fenomenalism. Cred c o
reîntoarcere la teoriile sim ului comun poate fi un punct de plecare, cel pu in ca
exerci iu filosofic, în readucerea în prim plan a realismului direct.
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